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 چکيده
مذهبی،  تعلیمی و عرفانی پیش چشم داشتند؛   شاعران قدیم،  مرگ را بیشتر با نگاهی

»مرگاندیش« و »مرگکه شعر »مرگاینحال   یا  معاصر نگاهی عاطفی و  زده«نگر«  ي 

گفتمان مقطعی ازجمله غزل  دو  احساسی دارد و نگاه تسلیمی و اعتقادي فقط در یک

حماسی رواج دفاع مقدس و جریان شعر »مرگ سرخ« برآمده از نگاهی دینی و عرفانی

به و  معاصر  شعر  در  مرگ  به  رویکرد  بیشترین  »مرگیافت.  غزل،   آن  هراسی«،   تبع 

»مرگ»مرگ  و  نومیدانه«  مضمون خواهی  تابع  معاصر،   شعر  در  است.  هاي  اندوهی« 

از شعر   ادبی رمانتیسم و فلسفهبرخاسته  از مکتب  متأثر  ي وجودگرایان،  غنایی و گاه 

هاي  خورد. غزلمی  چشماندوهی« بیشتر به  مسائلی چون »پوچی«،  »غم و اندوه« و »مرگ

از مقوله انتظاريِ نومیدانه ي مرگ و مرگنو و سنتیِ معاصر نیز همچون شعر نیمایی 

جریان به  توجه  با  است؛  گفتسرشار  و  معاصر،  مانها  غزل  متنوع  انواع  میهاي  توان 

هاي متنوعی را  اندیشی را بازجست و تحلیل کرد. در مجموع غزل معاصر نگرشمرگ 
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اندوهی در  هراسی و مرگي آن مرگاندیشی دارد که بیشترین صبغهي مرگدر زمینه

غزل    يآگاهی در دورهمشتاقی و مرگتدریج مرگبهي اوج شعر نیمایی و سپسدوره

هاي تلخ و سیاه شده است. جنبهمقاومت پیش از انقالب و غزل دفاع مقدس نمایان  

اندیشی آن است و بیشتر  هاي مثبت و اعتقادي و فرجاممرگ غزل معاصر بیشتر از جنبه

 لحنی احساسی و عاطفی دارد تا دیدگاهی متفکرانه.  

 طلبی، شهادت، اندوه مرگ. شعر، مرگ، غزل معاصر، مرگ   های کليدی:واژه

 

 ی پژوهش بيان مسئله. 1

هاي قدیم در باب مرگ را جویا شویم،  باید منابع شعري را  اگر بخواهیم نگرش انسان

شناخت  گاه دقت مطالعه کنیم. تجلیي مرگ بهبراي شناخت دستگاه فکري بشر در زمینه 

بوده است. موضوع مهمی چون »مرگ«،  شعر را محملی مناسب  هاي انسان در شعر  و معرفت 

ي  نگرانه دارند. نگاه به مقوله هاي مرگ یافته است. هرکدام از شاعران،  سهمی در بیان اندیشه 

عنوان  زیر  مرگ مرگ  چون  مرگ هایی  مرگ آگاهی،  مرگ هراسی،  و...  اندیشی،  مشتاقی 

سنایی،  عطار،  نظامی،     یام،  ناصرخسرو، گیرد. رودکی،  فردوسی،  اسدي طوسی،  خ قرارمی 

ها  سعدي،  موالنا و... هرکدام با نگاهی متفاوت در اشعار خویش به موضوع مرگ اشاره

حوزهکرده شاعران  نگاه  نوع  مهم  اند.  موضوع  به  غنایی  ادبیات  یا  حماسه  و  عرفان  ي 

سه نوع   (254- 223: 1387)رک.فالح، »مرگ«،  مشابه نیست و انواعی دارد؛ در پژوهشی

)مرگ مرگنگاه  و مرگستایانه،   واقعگریزانه  مرگنگري  از  برآمده  در  گرایانه(  اندیشی 

اندیشی در شعر فردوسی  شعر قدیم شناسایی شده است. مثالً نوع نگاه به مرگ و فرجام

روي سعدي  گرایانه و میانه(، با نوع نگاه واقع 1389یا اسدي توسی)رک.براتی و محمودي،  

دهد،  وجود  اندیش قدیم فارسی را در جایگاه واالیی قرارمیتفاوت دارد. آنچه شعر مرگ

ي برخورد با موضوع مرگ است و تأثیرپذیري بسیار از  عنصر تفکر و اندیشه در زمینه 

وار  آیات و احادیث؛ اما آیا این نوع برخورد تسلیمی و اعتقادي و متفکرانه و گاه الحادي

نگري  بازجست؟ نخست باید بدانیم که تفاوت هستیتوانعاصر میرا در شعر و غزل م
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شاعران قدیم با شاعران معاصر در چه محورهایی است و مرگ در این میان چقدر سبب  

 نگري شعر قدیم و نو شده است.  برجستگی در تفاوت جهان

  - ازلی. موضوعات  1محتواهاي شعر قدیم و معاصر از دو جوهره تشکیل شده است: »

( مرگ در کنار عشق و خوبی و 110:  1390«)لنگرودي،  . . موضوعات تاریخی2ابدي« و  

ابدي است و همین مفاهیم و اصول و فروع آن)شادي    -زشتی در ردیف موضوعات ازلی

دستگاه در  و...(  غم  و  مقاومت  و  تالش  زمانو  در  و  فکري  نه هاي  مختلف  فقط  هاي 

چنینی متضمن مفاهیم  هاي اینگاه حتی مضمون  هاي ثابت و یکسانی ندارد کهمضمون

شوند؛ براي مثال موضوع مرگ در دستگاه فکري خیام به معناي پایان هستی  متضاد نیز می

 (112-110)همان: .و در نگاه مولوي آغاز زندگی حقیقی است

ي موضوع مرگ است؛ اما نوع  بنابراین، ادبیات معاصر همچون شعر کهن دربردانده

ي معاصر  نگرانهمسئله این است که این نگرش مرگبسیار متفاوت شده است.  نگرش بدان  

ي مهم مرگ در غزل معاصر فضاهایی گوناگون دارد؟  هایی دارد؟ چرا مقولهچه شاخه 

طلبی و خودکشی در شعر آگاهی و مرگ باوري،  مرگهراسی،  مرگاندیشی،  مرگمرگ 

ها در غزل از ادبیات قدیم تأثیر پذیرفته  و غزل معاصر چه جایگاهی دارند؟ این رویکرد

 ي غرب؟ است یا از مکتب رمانتیسیم و فسلفه
 

 ی پژوهش . پيشينه1. 1

شکلی  ي شعر معاصر نیز بهاند. در زمینه اندیش قدیم را بررسی کردهچند مقاله،  شعر مرگ 

نوشته شده  هایی عمومی و کلی ازقبیل مرگ در شعر معاصر  هایی ذیل عنوانکلی مقاله

( از این گذشته بررسی »مرگ و  1392؛ فروغی و رضایی،   1377)رک.سنگري،     .است

پور،  نبوي و حسینی،   « )حسامدر اشعار اخوان ثالث، شاملو و فروغ فرخزاداندیشی مرگ 

نتیجه1394 است.  انجام شده  نیز  به شکل مستقل  دیگران  و  ایشان چنین  (  پژوهش  ي 

گی و بیزاري از مرگ و گاه هراس از آن،  در آثار اخوان کم و  تصویر نازیباي زنداست: » 

اما    ؛تفاوت و توأم با ریشخند استو گاه بی  مالیمبیش بدون تغییر نمایان است که گاه  
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در نگاه شاملو،  زندگی با عشق زیباست و با وجود جانکاهی،  چیزي کم ندارد. او زیستن  

داند و مرگ در راه عقیده براي  جامعه را بدترین نوع مرگ می پذیران  در میان نامردمان و ظلم 

پذیرد.  برانگیز است؛ مرگ طبیعی را نیز به اجبار و به عنوان قانون طبیعت می او زیبا و تحسین 

اش دوست دارد. در  ي پوچی در نگاه فروغ، سیر تحول بیشتر مشهود است. زندگی را با همه 

کم مرگ در نگاه او زیبا  بیزاري از زندگی است؛ اما کم   ابتدا اگر خواهان مرگ است به دلیل 

 ( 77« )همان: شود روشن،  شاعرانه،  ترسیم می   هایی شود و با واژه می 

ی چون  ن هاي ادبی«، مرگ در دیدگاه شاعرا در پژوهشی با عنوان »حیات مرگ در شریان 

یسندگان  سلمان هراتی همچنین نو   و   موالنا، سعدي، محمدحسین شهریار، سهراب سپهري 

گیرد  واکاوي شده است. این مقاله نتیجه می   غربی مانند ُا. هنري و آنتوان دوسنت اگزوپري 

از    ( 55- 54:  1383روز،  )رک.انجم . اند مثبتی داشته ي  ه این شاعران نسبت به مرگ، اندیش که  

ن  هایی از مکتب باروک در رباعیات خیام« اشاره کرد. در ای توان به »جلوه می   ها دیگر پژوهش 

خیام بررسی  ي  ه هاي اصلی مکتب باروک با مضمون مرگ در اندیش مایه درون   مقاله،  پیوند 

  ،  هاي مربوط به مرگ ( یکی دیگر از پژوهش 64- 49:  1385،  خطاط و شوهانی رک. ) . شده است 

که در آن دالیل هراس فردوسی از مرگ  است  »سیماي مرگ در شعر فردوسی و ناصرخسرو«  

 ( 196- 175:  1390،  )وجدانی . شود بررسی می   به مرگ و امنیت خاطر ناصرخسرو  

از  انگاري در شعر معاصرنیستدر کتاب   نیما،  اخوان،  فرخزاد و شاملو  اشعار    ،

میرشکاک در این    .انگاري انسان معاصر بررسی شده استاندیشی و نیست دیدگاه مرگ

کتاب با رویکردي تحلیلی و توصیفی از میان این چند شاعر بزرگ شاعران معاصر،  شاملو  

  . انگاري از او یاد کنیم گویان بزرگ روزگار نیست ي حوالت داند که در زمره را شایسته آن می 

انگیز و داراي  ( میرشکاک در این کتاب با نگاه به تمام اشعار غم 222:  1393میرشکاک،    )رک. 

آمیز شعر ایشان را  هاي تاریک و مالل کوشد تمام جلوه لحن اندوهگین این سه شاعر،  می 

 نگري مرتبط سازد.  انگاري و مرگ نشان دهد تا از این مسیر،  شعر تلخ آنان را با نیست 

ي توجه به شعر نیمایی و سپید کمتر بررسی شده  ها،  غزل به دلیل سیطرهبا وجود این

توان از هر دوره )غزل رمانتیسم،  هاي مطرح غزل معاصر میها و جریان. بنا به شاخهاست
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مدرن  ي هفتاد و غزل پست غزل نو و تصویري، غزل مقاومت، غزل دفاع مقدس، غزل دهه 

هاي  تبع آن تحلیل نگرشو غزل جوان(، یک شاعر را برگزید و سیر توجه به مرگ و به 

   اندیشی غزل را پیش برد.مرگ 

پور،  هاي توللی، هوشنگ ابتهاج، حسین منزوي، منوچهر نیستانی، قیصر امین بنابراین غزل 

هاي غزل معاصر برگزیده  ها و گفتمان فاضل نظري و محمدسعید میرزایی و... از میان شاخه 

ستایی  هراسی،  مرگ نگري،  مرگ هاي مرگ شده است؛ به این دلیل که غزل ایشان داراي مقوله 

در غزل معاصر،    شود که مرگ مرگ است. در این مقاله به این مسئله پرداخته می و وصف  

 اي نوخاسته و متفاوت است؟  برخاسته از نگاه عمیق عرفانی یا تعلیمی است یا پدیده 

 

 اندیشیِ آغاز راه ادبيات معاصر مرور مرگ .2

نویسندگان را به  ي مهم »مرگ« توجه شاعران و  در ادبیات مشروطه و پس از نیما،  مقوله

خود جلب کرده است. شعر معاصر به دلیل گرایش به مکاتب فلسفی و ادبی دنیاي معاصر،   

اندیشی نیز گاه دچار تقلید و تأثیرپذیري  ي مرگدر کنار توجه به ادبیات قدیم، در مقوله

یا نوآوري شده است. توجه به مرگ و سخن از آن، در ادبیات مشروطه و آغاز پهلوي  

یز برجسته است؛ به این دلیل که فضاي شعر مشروطه و پهلوي اول بر شعر بعد از  اول ن

اي از نوع نگاه شاعران و نویسندگان آن دوره، به  خود تأثیرگذار بوده، الزم است شمّه

از خودکشی  زنده به گوردر براي مثال صادق هدایت اندیشی بررسی شود. مرگ و مرگ

زند همه از مرگ  می و فریاد  بودهماندن پس از خودکشی  ؛ نگران زنده ترس داشته است

روشنفکران است   بسیاري از   حرف دلِ او  ي  ه من از زندگی سمج خودم. این گفت ،  ترسند می 

گدازي به انسان  جان  از شنیدن آن احساسات !  چه لغت بیمناک و شورانگیزي است   »که مرگ 

تیرگی، افسردگی   برد؛ ها می زداید،  شادمانی را از دل می   ها ها را از لب دهد. خنده دست می 

  يه سروش فرخند  گذارند... تو]مرگ[ هاي پریشان از جلو چشم می آورده هزارگونه اندیشه 

نیستی،  تو درمان   سوگواري   ي کشند. تو فرستاده تو شیون می   ي شادمانی هستی، اما در آستانه 

کاروان خسته و   کنی،  تو از امید به روي ناامیدان بازمی   ي ه چ باشی، تو دری هاي پژمرده می دل 
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مهمان   ي ه درماند  آن زندگان  کرده،  راه و خستگی می نوازي  رنج  از  را  تو ها  سزاوار   رهانی. 

 ( 304:  1372)فرزانه،    «. د ستایش هستی، تو زندگانی جاودانی دار 

آزادي و مرگ در راه دفاع از اندیشه در  مشروطه مرگ در راه وطن،  مرگ در راه   ر شعر د 

وبوي  رنگ  کم، کمتر بر آرمان دینی نیست،یا دست طلبی مبتنی مرگ   شودو این ی م دیده  ها سروده 

به .  دارد مذهبی   ایران  هاي وطن دلیل رواج اندیشه در عصر مشروطه  به  بازگشت  پرستانه و 

شود که بخشی  وار دیده می انه و زندقه قدیم، در شعر عشقی و الهوتی و... نوعی نگاه ملحد 

آلود به  شک  نگاه (  417:  1392کدکنی،  )رک.شفیعی . گردد از آن به موضوع مرگ و حیات برمی 

هاي زمانه  کژروي  هستی، تردید نسبت به جهان دیگر، بدبینی و بدفهمی از دین و در کنار آن 

  بگوید:  رساند که آنجا می آلود اجتماع، شاعر را به  زده و غفلت و فضاي جهل 

 ست هزار بار مرا، مرگ به از این سختی

 ست براي مردم بدبخت، مرگ خوشبختی

 ... بمیر عشقی ار آسایش آرزو داري 

 (.  373: 1373ست )میرزاده عشقی، که هرکه مرده شد آسوده،  زنده در سختی 

 از چشم بشد نور و ز تن تاب و توانم 

 هستی برهانماي مرگ بیا از غم 

 چشمم به رهِ توست بیا سوي من اي مرگ 

 (  109: 1389داري ز چه تردید که پیرم نه جوانم... )عارف قزوینی،  

ي مرگ داشته  که نگاهی عارفانه و دینی یا تعلیمی به مقوله شاعر معاصر بیشتر از این

به آن داشته است. مرگ در نگاه   برخی شاعران باشد، نگاهی احساسی و گاه رمانتیک 

نگري شاعران  معاصر به نوعی ترس و هراس و درنهایت پوچی آمیخته شده است. مرگ

معاصر، با نوعی خشنودي و رضایتمندي از »تقابل زندگی و مرگ« همراه است. سهراب  

کشد و همان نگاه  گوید، پاي مرگ را هم به میان میهرجا از زندگی سخن می  سپهري 

 به مرگ نیز دارد:   روشنی که به زندگی دارد، 
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زندگی رسم خوشایندي است/ زندگی بال و پري دارد با وسعت مرگ/ پرشی دارد 

ي عادت از یاد من و تو برو .../ و اگر  ي عشق/ زندگی چیزي نیست که لب طاقچهاندازه

گشت/ و نترسیم از مرگ/  مرگ پایان کبوتر نیست/   مرگ نبود، دست ما در پی چیزي می

 ( 296  -289:  1373)سپهري،  «ي یک زنجره نیست....وارونهمرگ 

داند  تر می ي مرگ به هم نزدیک شمس لنگرودي دیدگاه فلسفی مولوي و سپهري را درباره 

گوید: لحن فروغ  بیند که می تا دیدگاه سپهري و فروغ؛ اما تأثیر زمانه را در کار آنقدر زیاد می 

 ( 112:  1390و سپهري. )رک.لنگرودي،  تر است تا مولوي  هم نزدیک و سپهري به 

ي مهم مرگ نیز بسیار جدي و هنري است. »در شعر نگاه فرخزاد و شاملو به مقوله 

  بینیم و اگرچه عشق بعدها شور و هیجانش فرو شاملو مرگ را اغلب در کنار عشق می

«  .دمان شود، اما مرگ باقی می ي »شکفتن در مه« محو مینشیند و سرانجام در مجموعهمی

( شاملو گفته است: »زندگی دام نیست/ عشق دام نیست/ حتی  113:  1374)پورنامداریان،  

جایی    ( یا35:  1387)شاملو،  مرگ دام نیست/ چراکه یاران گمشده آزادند/ آزاد و پاک...«

زیبایی نوعی تفکر آمیخته با عاطفه را در شعرش جاري ساخته است: »هرگز از  دیگر به

ابتذال شکننده نهراسیدهمرگ   از  اگرچه دستانش  بود/ هراس من  ام/  از    -باري-تر  همه 

 « )همان(. تر باشدمردن در سرزمینی است که مزد گورکن/ از آزادي آدمی/ افزون

مرگ زیبا در  که  ترکردن زندگی شاملو نمایان است و اینتأثیر حضور آیدا در خوش 

آیدا، درخت، خنجره و ي »ه در مجموع شاملو  .  نگاه شاملو همان مرگ در راه مبارزه است

تلخ  ي  هتجرب  کند؛ هم شکوه مرگ اختیاري را همسه نوع مرگ را ترسیم می»،  «خاطره

زیستن در میان مردگان این جهان را و هم مرگ طبیعی را. او مرگ از نوع سوم را پذیرفته  

شاید نماد «  هافصل»ست.  داند که این مسیر،  اجباري ا است، اما نه با روي باز؛ بلکه می

کرده است. این دیدگاه در می  زندگی، مرگ را با خود زمزمهي  هزندگی اویند و او در هم

 ( 85: 1394پور و همکاران، «)حسام.ماندمیتغییر باقی وبیش بیهاي دیگر نیز کممجموعه
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 مرگ در نهضت رمانتيسم و فلسفه .3

  گورستان توجه بسیار داشت و این نگرش را به نهضت هایی که به مرگ و  یکی از مکتب

در  ( GRAVE YARD SCHOOL OF POETRYگورستان«) رمانتیسم نیز هدیه داد،»مکتب 

ریشه آلمان است.  قرون قرن هجدهم  فرهنگ  در  را  افسردگی  و  اندوه  به  گرایش  هاي 

بعد در  ي قرن هجدهم به  وجو کرد؛ ولی این حالت در حدود نیمهوسطی باید جست

تبدیل به نوعی آیین مطلوب و ارجمند شد. بهي پیشطول دوره   رمانتیسم و رمانتیسم 

جزي، جعفري.  )رک. شمارآوردکه شاید بتوان آن را مشهورترین صفت رمانتیک به طوري

گرداندند،  به سان که از خرد روشنگري روي می( شاعران رمانتیک به همان83:  1378

کردند و به تأمل عاطفی در  هاي تاریک ذهن توجه میآگاه و جنبهدنیاي اسرارآمیز ناخود

ها،  برخالف مثالً عرفاي  پرداختند. »تنهایی و انزواي رمانتیک اعماق وجود خویش می 

تنهایی  قدیم،  آناعصار  براي  هم  تنهایی  این  اعالم  و  ابزار  و  پرهیاهوست  داراي  اي  ها 

 ( 203« )همان:.ندپرواز استجو و بلاهمیت است و هنرمند رمانتیک تعالی

  دگر ای ه   . اند مطالعه کرده   را   مرگ   مفهوم   دیگران   از   بیشتر وجودي    فیلسوفان   گفت توان می 

  انسان   همچنین ؛  کند می   محقق   را   آن   فرد   که   کرده   یاد   آدمی   هاي امکان   از   یکی   عنوان به   مرگ   از 

دلیل کثرت  در سخنان هایدگر پاسخ   . است   کرده   توصیف   مرگ   سوي   به   را  براي  را  هایی 

توان بازخواند. »چرا تصمیمی که مرگ را مد نظر دارد، انکشاف  اندیشی هنر معاصر می مرگ 

توان از قول هایدگر به نداي وجدان اشاره کرد. این نداي  و گشودگی است؟ در پاسخ می 

اش از جمله »رو به  مقومات آغازین هستی ( او را به فهم نهفته در هر دازاینی)انسان و باشنده 

  خواند«. در این نگاه فیلسوفانه، نگرش به مرگ و پردازش بدان،  نه از مقوله مرگ«بودن فرامی 

آگاهی قبل از موت  آگاهی است. »پیشتازي به معنی مرگ خواهی بلکه به معناي مرگ مرگ 

موت  از  پیش  مرگ  نه  )حجازي،  . است،  ازآن 533:  1385«  مرگ  هر    رو (  که  است  امکان 

اي از زندگی ممکن است آبستن آن باشد. مرگ در این تعبیر در مقابل قطعیت و حتمیت  لحظه 

نیست. هرچند در تفکر ایرانی نگاه به مرگ با تفکر هایدگر تفاوت اساسی است، در دنیاي  

آن  ها را بازجست. »مرگی که در عرفان و تصوف ما از  توان شباهت برخی از نگاه معاصر می 
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سخن به میان آمده است، مرگ انانّیت و مرگ »من دروغین« انسان است. اما در دیدگاه هایدگر  

آگاهی تکیه دارد. گاه نیز منتقدانی نگاه چنین فیلسوفانی را از  اندیشی بر تشویش و ترس مرگ 

به    ي وجودي فلسفه دانند. جان مک کواري در کتاب  شده می هاي بیماري آنان برآمده نشانه 

ها  هاي بیماري نگرش آن اندیشی این فالسفه را از نشانه کند که مرگ ر ناقدانی اشاره می نظ 

 (  545« )به نقل از همان: . کند تلقی می 

هاي شاعران معاصر ما نیز برخاسته از نوع تفکر فلسفی نهضت  بخش مهمی از نگرش

 رمانتیسم است که در زیر به بررسی و تحلیل آن پرداخته شده است.  

 

 اندیشی در غزل معاصر . انواع مرگ4

 هراسی. وصف مرگ و مرگ 1. 4

از مضمون داده  یکی  آن شکل  توصیف هراسناکی  و  را وصف مرگ  معاصر  هاي غزل 

شود؛ گیرودارهاي  معاصر دیده می  40و    30هاي  نوع نگاه به مرگ بیشتر در دههاست. این  

نگري  سو و تأثیرپذیري مکتب رمانتیسم از دیگرسو،  دلیل این نوع مرگاجتماعی از یک 

چیزي سبب بیم افراد از مرگ است، نظریات گوناگونی  که دقیقاً چه ي این است. درباره

که   محققان  برخی  دارد؛  را سرچشمهوجود  دانستهمرگ  انسان  هراس  از  ي  »ترس  اند، 

هراسی  تنهامردن، ترس از مردن در تاریکی،  و ترس از رنج مردن« را سه عامل مهم مرگ

شود که اندیشیدن به موضوع  ( اغلب چنین فرض می 42:  1379)معتمدي،    «.اندانگاشته

-ندیشی همواره هراسی درپی ا هراسی و دلهره است؛ به این معنا که مرگ مرگ، مستلزم مرگ 

کوشند،  مقدمه )اندیشیدن به مرگ( را از میان  دارد؛ بنابراین براي حذف نتیجه )هراس( می 

پنداري مرگ،  کرد که گفته بود: »رنج   بردارند. در این میان باید به بینش »زکریاي رازي« اشاره 

 ( 93:  1378«)رازي،  . ناشی از گرایش فرد از حکم عقل به حکم هواست 

هاي عاطفی ازجمله عشق و جمال و وصال و فراق در غزل معاصر  در کنار موضوع

ها، توجه به موضوع مرگ و غم آن، در چند برهه خاص و  ها و شاديتنگیو وصف دل

یا فرهنگی زیادي می نمایان شده است. زمینه  تواند موجد این  هاي سیاسی و اجتماعی 
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نافه   براي مثال دفتر شعر  باشد.  به دلیل تکرار زیاد این  برجستگی  را  از فریدون توللی 

داده لقب  »دفتر مرگ«  تکیه کردهمضمون،  نکته،  این  بر  بیشتر محققان  اند که علت  اند. 

این  تلخی و سیاهی شعر دهه  ي سی و چهل، حوادث سیاسی و شکست آرزوهاست. 

زدهم اروپا  رویکرد را در نهضت رمانتیسم و تأثیر انقالب فرانسه بر شعر و رمان قرن نو

توللی را شعر    ي ( تمام دفتر »نافه«203:  1378جزي،  )رک.جعفري.  بازخواندتواننیز می 

ترجیع دارد و به نامید. غالب این شعرها درحقیقت یک تواني مرگ« می سیاه یا »منظومه 

 شدن و از تباهی و نیستیِ خود، شادشدن. شود: کاهیدن، سوختن و تباهحرف ختم مییک

ای سایهآیا  و  تفکر  است؟  ن  غرب  ادب  در  گورستان  مکتب  از  برگرفته  هولناک  ي 

اند. »در آن دیار شاعران رمانتیک  شاعران رمانتیک ما متأثر از شاعران رمانتیک اروپایی بوده

اند که این نوع اشعار، به نام مکتب شعر  نچنان از مرگ،  مالل، گور و زوال سخن گفته آ

بیلر،   گورستان معروف شد که شعرها رابرت  از  یانگ، »گور«  ادوار  از  »افکار ِشبانه«  ي 

هاي معروف این  هایی در میان مقابر« از جیمز هاردي نمونه»مرثیه« از گري و »مکاشفه

 ( 263: 1358«)براهنی، .اندجریان شعري بوده

هاست،  فضا،  فضاي رازآمیز و تیره و  در شعرهایی از توللی که مرگ،  محور اصلی آن 

درعین ترسنا  و  زرین ک  است.  تفکرزا  یک حال  به  را  شعرها  این  شیطان کوب  پرستی  نوع، 

 (Diabolism مخوف می )  داند که رواج امروزین آن مدیون امثال بودلر و ورلن از شاعران

شناسی و  هاي باستان ( توللی به دلیل مطالعه 536:  1382کوب،  )زرین . مکتب سمبولیسم است 

فسا، مرودشت و شوش انجام داده،  با کوزه و گل و خاک سروکار  هاي  هایی که در شهر کاوش 

شناسی را وصف  )ژرفناي خاک(،  باستان   شناس اي به نام باستان زیادي داشته است. در قطعه 

-کند که در ژرفناي خاک در جستجوي مشعل تاریک مردگان، خاکستر قرون کهن را به می 

بر این شعر،   بستگی است که عالوه ن پیشینه و دل ( بر اثر همی 67:  1376)رک.توللی،  ه. داد بادمی 

ي راز«،  ي ذهنی دارد؛ نظیر،  »اندوه شامگاه«،  »دخمه برخی آثار دیگر او نیز رنگی از این زمینه 

گفت »این تأثیر مرگ و تکرار مضمون  ي مرگ« و... . حتی شاید بتوان »کوي مردگان«، »دره 

مجموعه  در  نتیجه   »نافه« ي  آن  حدودي  سال   ي تا  آثار  مستقیم  با  شاعر  سروکارداشتن  ها 
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ها و زیرزمین است. بدیهی است اگر  سال و بازمانده از مردگان در دل دخمه ي دیرینه فرسوده 

توان  دارد؛ نمی به خود مشغول می   ي مرگ، ذهن توللی را مانند خیام و صادق هدایت، اندیشه 

اي ترسناک که قصد  ( سایه 608  : 1370)یوسفی،    «. از این حیث بر آثار او انگشت گذاشت 

 سراید: چنین می هاي هولناک از آن،  این جانش را کرده است و وي پس از وصف 

 ي مرگ است این، مرگ من است این سایه کامشب سایه 

 ( 219: 1376زنـد بر آشـیانم )توللی، خوان پر میهمـچو جغـدي نوحـه                

هاي توللی از خیام نیز  شود؛ اندیشهگریزي مشاهده میدر شعر خیام نوعی از مرگ

آگاهی مرگ« وجودگرایان  ( تصویري که »ترس 243:  1387)رک.فالح،  .  تأثیر پذیرفته است

می فرایاد  نیز  کاوش  آورد.را  از  ناشی  شاعر،  ترس  باستاناحساس  که  هاي  شناسی 

 ي خیال شاعر بوده و به شعر درآمده است: ي قوهبرانگیزاننده

 ام درگـوش کـن تـا بسـپرد در خاکدانمتــر خدا را      پنـبـهگورکن بر گـور من استــاده چابک

 تا بجــوید شـامگاهان چـون روز از جهانـم   هاي خود شد   وسرگرم بازي...رفت نیماي من

 زانـوانمخبر کامشـب نخواهد داشت جا بر  خبر کامشب نخواهد یافت دیگر در سرایم     بیبی

 گیرد زبـانمآي نیما آي!... بابا... م... ر... د« می  ال   »آي نیمـا! آي!... بـابا رفـت... بـابـاکـرد ال

 ( 221-220: 1386)توللی، 

است:   تاریخ دیده شده  درازناي  که احساسی عام است، در  از مرگ  درمجموع، ترس 

است که ماهیتًا بوده است. هنوز  »بنیادهاي ذهنی انسان دگرگون نشده است و انسان همانی  

انگیز است و ترس، ترسی عام است. در این میان آنچه  اي ترسناک و هول هم مرگ پدیده 

(  15:  1379«)کوبلر،  . ي کنارآمدن و پرداختن به مرگ و مردن است دگرگون شده، همانا شیوه 

معروف اپیکوریان  ي  ي چشمی به اندیشه توللی در مواجهه با فکر و تصویر مرگ، گاه گوشه 

گفتند تا زمانی که هستیم،  مرگی وجود ندارد و هنگامی که مرگ هست،   دارد، »اپیکوریان می 

( در دفتر شعر »بازگشت« توللی از قول افالطون این باور را  158:  1371«)نصري،  . ما نیستیم 

ز پیشگامان  منوچهر نیستانی، که ا (  349:  1376)رک.توللی،  . کند؛ شعر »سیب افالطون«بیان می 
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نگري به راه و روش تازه و گاه رمانتیک پرداخته  ي مرگ نوآوري غزل معاصر است،  در مقوله 

 هراسی است: گریزي و مرگ ي همان سنت مرگ دهنده است و به نوعی ادامه 

 ي شب را به روي صبح نبندم چرا دریچه 

 ( 291: 1393که مگر در پس این محبس است منتظر من )نیستانی،  

 وار بودن؟... و رفتن بود بودن و بیهودهچه 

 سرم: سیاهی یک صحنه با نزاع چینیان، 

 هاي سیاهی که من جواب ندادم.سؤال 

 قامتی آمد که: اینت »منحنی عمر«! خمیده

 »دمیدنی و خمیدن،  فتادنی ....«

 که فتادم.           

 اي است! در این لحظه در تصادم با خود شکنجه 

 (  288هزارمرتبه مردم هزار مرتبه زادم! .... )همان: 

وار مرگ پرداخته است. غزل »تدفین  زا و سایهوي در غزلی نو به ترسیم تصویر دهشت

هاي  احمد(، از نوع غزلو تماشا« و »آنچه در شب باران گذشت«)پیشکش به شمس آل 

اشا« است؛ غزلی که  هاي زیر بخشی از غزل »تدفین و تماندوهناک نیستانی است. بیت

 ي نوشتن آن شبیه شعر نیمایی است:  شیوه

 برچید شب از دشت فلک خیمه و خرگاه

 مشرق همه دود است،  

 اندود نظرگاه،  و مه                                 

 دیشب پس دیوار شب آیا چه گذشته است؟ 

 وز خون که رنگین شده دیوار سحرگاه؟

 است،  مرگ وحشت شدگان در چشم به میدان

 وان سایه،  

 (  161-160: 1350)نیستانی،  ه! مرگ،  آ  يي من: سایهکه همسایه
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هاي زیبایی و عناصر طبیعی هستی  اندیشی این شعرها لزوما به معنی نفی جلوه»مرگ 

چون و  نیست؛ بلکه درنگ بر حقیقت انکارناپذیر است که بشر نهایتاً ملتزم به پذیرش بی

گونه شعرها در باب مرگ، در شعر توللی و  ( این121:  1383«)باباچاهی،.چراي آن است

با محیط  نیستانی و نصرت رحمانی نوعی سیاه  تعارض  ناسازگاري و  از  ناشی  اندیشی 

هاي نسبی هم، رنگی ندارد. این نوع نگاه در شعر نیمایی و  اي که شادمانیگونه است؛ به

نشستم/ من با قبور    شود: »من با قبور کهنهدیده میوفور  ي توللی و نیستانی نیز بهچارپاره

وار/  ي خالی/ از روز و روزگار گله کردم/ من با قبور تشنه نشستم/ و اشک را سیالبکهنه

 ( 180: 1393)نیستانی،.هایشان یله کردم... بر سنگ
  

 . مرگ،  جبر و بازگشت به حق 2.4

گراست. جبرگرایی و نگاه  ویکرد سنت نوعی دیگر از نگاه به مرگ در شعر و غزل معاصر، ر 

ي مرگ، همان تفکر  در این نوع نگاه به مسئله  ي اصلی چنین نگاهی است. عرفانی مشخصه 

شود. توللی در دفتر »بازگشت«  اي که مرگ بازگشت به سوي حق است، دیده می عارفانه 

پرداخته است. مضمون آن  ( و با معبود خویش به راز و نیاز 1356غزلی به همین نام سروده) 

بازگشت به سوي جهان دیگر و خدا است. توللی در بیت انجامین آن،  از خداي خویش  

 طلب مرگ نموده است: 

 پـرداز روي تـو م و آیـنهـ ا از تویی ــــتا بازگشـت ما هـمه، باشد بـه سوي تـو        م

 تیره درافتم به کوي تو  دانــــ خرم دمی که چون پرِ کاهی، به دست باد        زین خاک

 وش آرزوي تو ـــي داغ سیـنه،  باغ خا ،به کام فریدون فروفرست       مرگ خوشآن 

 ( 362-361: 1376)توللی،

ي مرگ در غزل معاصر در نوع نگاه جبرگراي حسین منزوي  گرا به مسئله رویکرد سنت 

تعلیمی شعر قدیم فارسی نیز  اندیش با رویکرد  شود. موضوعی که در شعر مرگ نیز دیده می 

داند  هاي خیام، زندگی را اتهامی بیش نمی منزوي گویا با بینشی از جنس اندیشه شود.  دیده می 

کند و به لحنی گزنده و طنزآمیز  و آن را فصلی انتقالی از نابودي ازلی به نابودي ابدي تلقی می 
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می  یاد  آن  بااین از  است کند؛  آماده  برایش  به ؛  همه،  آدمی  زیرا  به  را  آن  تقدیر  تیغ  ناچار، 

بیت می  در  زیر، غزل چشاند.  پدیده هاي  را  مرگ  معاصر  زندگی  ي جدایی سرایان  از  ناپذیر 

گنجد و گاه با عشق درآمیخته  اند؛ گاه مرگ در بخش جبرانگاري و تقدیر محتوم می دانسته 

 شود: داده می شود و زمانی نیز مخاطب از شادي ناشی از زادن و شیونِ مرگ برحذر  می 

 ن جمله سـؤالی را ـم ایــدهواب میــج است اگر ات مرگ و زندگـیهـ هنوز مسئل

ـ ایم قـدم از عـنهاده   ل انتقالی را  ــام مده این فصــات نـــحی دم بـه سـوي عـدم ـ

 ( 30: 1371)منزوي،

 کنید جوهري سازید و آنگه، نام تقدیرش  اي آمیزید عشق را و مرگ را درکاسه درهم

 ( 233: 1387)منزوي،

 ورنه جام روزگار از شوکران، سرشار شد  ي سقراط با ما نیست رویاروي مرگ زَهره

 ( 220)همان:

 گونه بسی رفت گونه بسی آمد و زینزین شادي مکن از زادن و شیون مکن از مرگ 

 ( 15: 1388)ابتهاج،  

مله شاعران غزل  اي از این رویکرد را در غزل محمدسعید میرزایی ازجاینک نمونه

زبان و فرم غزل می دهه از خواستاران تحول در  و  خوانیم؛ غزلی که همچون  ي هفتاد 

 بینانه وصف کرده است:  منزوي و ابتهاج مرگ را واقع

 ل سـفرسـت نـه، استـخاره نـکن، تازه او است   و مرگ در چمدان تو، جاده منتظر

 خـبرسـت که بـااتـفـاق دلـت مثـل آنـاز  مرگ فکرکنی که بخواهی بهو پیش ازآن

 ست و هم حسابگرست شناسکه هم دقیقه کنـد تأخیر رسد،  آري، نه مینه زود می

 رست مثـل در است... ي دنیا دبراي خانه مرگ  رویم کهبدون مرگ از اینجا نمـی

 ( 135:  1387)میرزایی، 

 

 پادزهر عشق برای مرگ . 3. 4

 ي مرگ و ترس از آن در شعر و غزل معاصر پرداختن به عشق است. راه گریز از اندیشه
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دید،  برخی  شمردن« را راهی براي دفاع از چنین افکاري میکه خیام »دم غنمیمت همچنان

گزینند. شاعران معاصر نیز براي رهایی از تسلط فکر مرگ و هراس از آن،  عشق را برمی

داشتن زندگی دنیوي است  عبرت و سبب غنیمتي  ي فکري خیام مرگ مایه»در منظومه 

(؛ پس،  پیش  110:  1385دهد«)نفیسی،ها پایان میها و خوشیاي است که به لذتو پدیده

گساري و که مرگ به انسان هجوم آورد،  باید براي کاهش هول ناشی از آن، به بادهاز آن

 (76: 1371)رک.خیام،  .شادي پرداخت

آمیز براي تسکین یاد مرگ  نین رویکرد و نگرش عشقدر شعر معاصر ما گاهی با چ

ي »عشق« و  رو هستیم. ازآنجاکه حسین منزوي هیچ مضمون و موتیفی را به اندازهروبه

ي او نیز »عشق«،  نگرانه ي مرگستایش آن،  در غزل خویش بیان نکرده است، در اندیشه 

ي انسان معاصر  ت و اندیشه کند. غزل منزوي سرشار از عناصر حیا نقشی اساسی را ایفا می

هگل    است. این شاعر عشق را در غزل خویش وارد کرده است؛ عشقی زمینی و اینجایی.

ي دیالکتیک خدایگان و بنده،  بلکه در ي مرگ نیز توجه داشت،  در رابطهکه به مقوله

داد: »مرگ خود عشق است. در مرگ است که عشق مطلق  می»دیالکتیک عشق« توضیح  

 (10: 1384« )صنعتی، .گرددآشکار می

اندیشی و عشق دو عنصر مهم غزل منزوي است. او با برخی آثار ادبی و فلسفی مرگ 

اندیشی را از دیگران اقتباس کرده است.  جهان معاصر آشنایی داشته و برخی عناصر مرگ 

طرز  گاه بهنگاه او به مرگ نیز مانند فریدون توللی، نگاهی از نوع نهضت رمانتیسم است.  

هاي هملت( درصدد پاسخ  گوید و گاه چون شکسپیر)و خودگویی خیام با مرگ سخن می

خصوص در نزد شاملو، گریز  انگار معاصر بهدشوار »بودن یا نبودن« است. در شعر نیست 

بردن به مظاهر عشق زمینی، راه  انگاري« با تمسک به عشق مجازي است؛ پناهاز »نیست

 ( 185:  1393)رک.میرشکاک، .ي محض استانگار نجات از نیست

اندیش کالسیک فارسی)نزد سنایی و مولوي(،  عشق عرفانی  درواقع اگر در شعر مرگ

مشتاقیِ حقیقی مسکّن بود، در شعر معاصر، عشق زمینی، در جایگاه مسکّنی ناچیز  و مرگ 

و   ...ي دیداري داشته استعشق، مگر امشب با شوهرش مرگ وعدهجلوه یافته است: » 
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. امشب عشِق گوارا  زنند اینک، دستادست و باالبال بر نسیِم عبوس و مبهِم شبانگاه پرسه می 

نور و حرارت بر سرزمیِن  و دلپذیر، و مرِگ نحس و فجیع، با جبروت و اقتدار زیِر آسماِن بی 

(  187:  1387  )شاملو،   «. ت امشب از عشق و مرگ در روِح من غوغاس ...  کنند شب سلطنت می 

 نگاه به این دو مقوله،  در شعر حسین منزوي نیز همسان و قرین همدیگر است: 

 ن بودــه راز زندگی و مرگ آدمی ایــک  و آمـدیـم کـه عـاشـق شویم و درگذریم

 ( 48: 1371)منزوي،

 تو راهی،سوي هیچ سو ندارد که حیات بی    ره زندگی نشان ده به کسی که مرده در من 

 را بر گردنت داري م خون    ی، ـ اگر ویران کن    است و دنیاي عزیزم را همه دنیاي من عشق 

 ( 150و  36)همان:

عشق در  تنها  را  تلخ  مرگِ  با  مبارزه  راه  میاو  عشق  داند.ورزیدن  و  با  ورزیدن 

شود. در غزل منزوي، عشق  اي عادي میاعتقادداشتن به »فصل انتقالی«، مرگ نیز مقوله

تواند این زندگی، هستی و نیستی، نظام علت و معلول را توجیه  تنها چیزي است که می

 کند و حتی فراتر از آن به تفسیرش بپردازد: 

 ل توجیه و شرح و تبییـن بود؟ــچگونه قاب       بــود داستان حیات اگر که عشـق نمی

 ( 48)همان:          

 گه جان سپردن را آن   چوجان فشردن در بر ترا           گونه مردن را: ها، این گزیدم از میان مرگ 

 ردن را  ــ د حتی شرنگ تلخ م ـ ده الوت می ـ ح        تو که طعم خوشا از عشق مردن در کنارت اي 

 ( 188: 1387)منزوي،

اندیشی  این نوع نگاه به مرگ، در ادبیات قدیم نیز بوده است. در شعر سنایی که مرگ

هاي مختلف مرگ  شود. سنایی به جنبهدیده می هایی  مولوي تالی آن است، چنین اندیشه

گریزد، بلکه چشم در راهش  تنها از مردن نمیي سنایی، عاشق نهنگریسته است؛ »به عقیده

زنان جان به  گیرد و شاد و شیرین و خندهرود، در آغوشش مینشیند، به پیشبازش میمی

براتی،« )یاحق.داند مرگ درواقع نقل جاي استسپارد؛ چون میاو می (  33:  1385ی و 

 ازجمله آنجا که گفته است:
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 هرگز گمان مبر که مر او را فـنا بـود         عشق است مرگ نیست اش به راکه زندگی آن 

 ( 97: 1374)سنایی، 

ـ المـوت مملـک  ار و بـرگ بـاشــد عـشـق ــ ش بـــآتـ  د عشق ـــ رگ باشـ

 ( 330)همان:
 

 . اندوهِ یاد مرگ 4.4

رنگ سیاهی، در غزل معاصر مضمونی پربسامد است. از مکررترین مضامین  ي غم و  صبغه

غزل و شعر معاصر غم و اندوه است. گاه این غم و اندوه فردي است، گاه همان درد  

ي هایدگر غم و نگرانی عجین در  در فلسفه بردن از مسائل پیرامون است.  اجتماعی و رنج

همه  دازاینذات  »به  )انسان  هاي  هست.  بیها(  انسان  هایدگر،  نگرانی،   اعتقاد  و  غم 

مند شود. نبود غم بیانگر  تواند به اهداف خود نایل آید و از امکانات این جهان بهرهنمی

کنیم و قرار نیست تحولی در زندگی ما ایجاد  این است که ما در سکونی مدام زندگی می

اساسی  هایدگر  وشود...  مرگ  از  نگرانی  را  دازاین  نگرانی  میپایان  ترین  داند«  پذیري 

شرط هنر و ( درواقع،  رنج،  مالل و یأس ازسویی پیش88  -7:  1391تجرق،    )اسداللهی

ي  گشاید و شرط اصلی تجربه اي جلوي واقعیت میمنشأ الهام هنري است. رنج دریچه

هنري است. نوشتن،  شکلی از حصول مرگ است و نه پرهیز از آن. رنج براي »بودلر«  

تواند آن را افزایش دهد یا از آن بکاهد. این رویکر  چیز نمیموقعیت دائمی است که هیچ

ي فالسفه جدید  خورد. »مرگ را زیستن« در اندیشهمی  چشمدر شعر فارسی معاصر نیز به  

هاي  شاعران با خالقیتنگر شاعران دنیاي جدید نیز تاثیر گذاشته است.  در ذهنیت مرگ

کردن تبدیل کنند. شاعران  آور را به زندگی ماندن مالل اند زندهکوشیده  هنري،  و خلق آثار

به مقوله  ارتباط میان عوالم خیال و  ي مرگ وارد شدهبا تخیل هنري  ایجاد،   براي  اند. 

کند. آدمیان از مرگ »با مرگ  زندگی روزمره،  تخیل هنري)شعر(،  نقش میانجی را ایفا می 

 ( 18: 1391« )حکمت،.با حقیقت و زیبایی مهیا شوندبه سر برند« تا براي مواجهه 
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هاي این  خواهی در کنار نوعی یأس و بدبینی از دیگر مضموناندیشی و مرگمرگ 

این  حوزه از غزل معاصراست. درمجموع یکی از درس   موضوع هاي نهضت رمانتیسم 

ي سی و  است. موتیفی که به شکل مضمونی رایج و پرهواخواه درآمده است. شعر دهه

ي هفتاد شبیه است. در شعر توللی، منزوي و فاضل  چهل معاصر از این لحاظ به شعر دهه

توللی نیز با اشاره به بیتی از ابوالعالء    اندیشی بازخوانی شد.طلبی و مرگ نظري نیز مرگ 

ا ما جناه اب علیً/ و ما جنیتُ علی احدِ«،  زندگی را جرمی و گناه از  معرّي،  با عنوان »اذ 

 گوید:آورد و نه کسی دیگر و چنین میمیحساب  سوي پدران به 

شـدن ــــچیسـ بـیهـوده  بازیگـر   ت 

یــوغ گرانـب ایــن   ار حیـات ــــزیر 

شـرمنده ننـسخت  از  درنـگ ــام   گ 

  

گــنـــــب   شــدن پــدرآلـــودهاه  ـــه 

 ـدن ـــــش ردن و فرســودهـــــسرفروب

 شـدن...ردن و آسـودهــا مـــــاي خوش

 ( 209  -208:  1376)توللی،                  

 خورشید کجا تابد از این دامگه مرگ 

 

 ري زین شب گوریمـباطل به امید سح  

 ( 276:  1388)ابتهاج،                        

 جز یک خواب نیست چیزي به   وشیرین جهانتلخ

 

 دهد یک روز این کابوس را مرگ پایان می  

 ( 53الف: 1390)نظري،                    

  

 مشتاقیطلبی نه مرگ مرگ.  5. 4

ازحد شاعران به موضوع فرارسیدن  اندیشی،  توجه بیشي مرگیکی دیگر از مباحث حوزه

آیه  قرآنزمان مرگ است. در   الدَّارُ  ي »ي شریفه نیز  لَکُمُ  کَانَتْ  إِن  اللّهِ    ةآلَخِرَا قُلْ  عِندَ 

( آمده است. این آیه خطاب  94)بقره/ مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُاْ الْمَوَْتإِن کُنتُمْ صَادِقِینَ ةخَالِصَ

ها گفت،   دانستند و خداوند خطاب بدانبه قوم یهود است که بهشت را از آن خودشان می

ي  گویید،  پس آزروي مرگ کنید،  ولی آنان به دلیل اعمال بدشان چنین کاراگر راست می

« أَیْدِیهِمْنکردند؛  قَدَّمَتْ  بِمَا  أَبَدًا  یَتَمَنَّوْهُ  فارسی  95«)بقره/  وَلَن  عرفانی  شعر  در   )

بودن است که تأثیر این نوع نگاه در مفهوم »مرگ  طلبی« به معنی مشتاق وقوع مرگ»مرگ
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ر هم  ي معاصر، این نوع نگاه،  متفاوت از پیش شده است؛ اگ شود. در دوره اختیاري« دیده می 

ازسویی،  شکست در عشق و تیرگی  اش نیست.  مشتاقی عارفانه طلبی باشد از نوع مرگ مرگ 

طلبی براي شاعر ندارد و از دیگرسو شاعران  خورشید عشق،  برآمدي جز حسرت و مرگ 

 دهند: چیز ترجیح می شمرند و مردن را بر همه چیز را ناپایدار برمی معاصر همه 

 جز هوسی کودکانه نیست   کسوگند و اشـتیاق        گرم است، لیشق تو نیز با هـمه  ـــع

 ی در زمانه نیست ــکسجـاوید عشـق هیچ  جـز در پـناه مـرگ        که بهن بمیر زان ــبا م

 ( 100:  1376)توللی،  

 دیدار مــرگ تیر ستیز از کمـان گـرفـت  م تسلیـم برکشـید      ـوي ســپیـد پـرچــم

 د و دامـان آن گــرفت ـخواستار مرگم و آوخ که دست مرگ       دام حیات این شمن 

 ( 97-95 همان:)                                                                       

خواهی با مرگ اختیاري تفاوت اساسی دارد. اینجا خستگی و ناامیدي  این نوع مرگ

که در »مرگ اختیاري« سخن از سور و شادي  رصورتیاز زندگی و عشق مطرح است؛ د

است. مرگ اختیاري،  مرگی است که سور در پی دارد: »نی چنان مرگی که در گوري  

 ( 909:  1386روي« )مولوي،  

گونه مشتاقی به مرگ و فرارسیدن اجل در شعر عرفانی و تعلیمی کهن،  در کالم آن

»واهلل البن ابیطالب    فرمایند:السالم میعلی علیهامام علی)ع( نیز نمود یافته است.  حضرت 

به خدا سوگند، شوق من  (؛ » 143:  1389،  البالغهنهج « )انس بالموت من الطفل بثدي امه

. چنین شوق و اشتیاقی را براي  به مرگ از شوق کودکی به پستان مادرش بیشتر است«

خوانیم. این نوع نگاه در شعر معاصر به چه شکل  ن نیز میحصوِل شاهد مرگ در شعر که 

را خطاب    بوسه و مرگ خوش«که دیدیم فریدون توللی گاه »مرگ شیریناست؟ همچنان

 هراسد.کند و با حالتی احساسی »خواستار مرگ« است و گاه از آن میمی

شاعران    خوریم؛ چوناندیشی به طرز سبک هندي نیز برمی این وادي با نوعی مضمون

تجربه  بدون  اکتفا  جوان  بیان شعر  به  بغرنج  اجتماعی  تحمل شرایط  بدون  یا  زیسته  ي 
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اند؛ شعري که لفظ مرگ و طلبیدن و انتظار رسیدن آن را گفته است؛ اما از درد و کرده

 گوید:  اندوه آن کمتر سخن می

 م ــنفری  کـــــ ی  انـــــ مهم  تـــعاقب 
  

 تلــخ شــیـرینیـا طـعـم  ـــرگ بـــمـ 

 ( 67الف:  1390)نظري،                       

 ي وصل بـرادر بـه بـرادر بــرســانمژده  دو برادر دورند خواب؟چقدر این  یا   مرگ

 ( 41)همان:                                  

 تا مرگ، یـک پیـاله راه مـانـده اســت 

 

 دیــگـري ي لبـریز  رسـد پیـالهکـی مـی 

 ( 55)همان:                                  

 ر نهاده به کوه ـــ ه سـاهل کشتی نوح و ن

 

انتظ  از  بــراي آمــدن مــرگ   پرم  ارـنه 

 ( 79)همان:                                   

 ست جاي نگرانی کوزه ترک خورد!چهاین

 ام را خــامـوش مــکن آتــش افـروخته
 

 سـاخته از خـاک کـویرم کــه بمیـرممن   

 بگــذار بمیـرم کـه بمـیرم کـه بــمـیرم

 ( 11)همان:                                   

ي مرگ نمایان و پرتکرار است )ر.ک. در دفتر شعر اقلی از نظري مضمون و کلیدواژه

هاي  نگرش سنتی چنین ایدهو ...( ابتهاج نیز با  77، 67 55، 49، 40، 35ج: 1390نظري، 

را در غزلش ترسیم کرده است. اصواًل در نگاه ابتهاج جانب امید و زندگی و عشق بر  

اندوه  مرگ  غم  و  نیست  مرگ  هراسناک  توصیف  او  غزل  در  دارد.  برتري  اندیشی 

 داند:قدم میشود. او در دو بیت زیر مرگ را خوشنگري نیز دیده نمیمرگ

 رفتـیم و همـچنان نگـران تــو بـازپـس   د به پیشباز          جز مرگ دیگرم چه کس آی

 ( 106: 1388)ابتهاج، 

 سر بـی پناه پیـري به کنار گیر و بگذر           که بـه غیر مرگ دیگر نگـشایدت کناري 

 ( 187)همان:

رویارویی با  بازخواند. »هایدگر این  توان  ها،  استقبال از مرگ را میدر تمام این بیت

خواند. اگر انسان به  ( میthe voice of conscienceي مرگ را »نداي وجدان« )اندیشه 
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در این آواز اعتنا نکند،  فاقد فردیت و شخصیت باقی خواهد ماند و از حالت اصیل به  

از سهمی فرد  برمیشود.  بدینبُعد وجودشناختیِ مرگ پرده    – با    –سان »وجود  دارد و 

«  .یابدگذارد و به اصالت دست میدیگرانِ« خویش را به سود »وجودِ رو به مرگ«،  کنار می

 توان دید:( این نگاه مشتاقانه را در غزل مولوي نیز می15: 1391)رجبی، 

 کشد غیر عاشق وانماکه خویش عمدا می     کشند هریکی عاشق چو منصورند خود را می 

 کشد تقاضا می عاشق حق خویشتن را بی      مردم را اجـل کنـد هـر روز  صد تقـاضـا می 

 ( 271: 1381)مولوي، 

  طلبی در غزل دفاع مقدس. شهادت1.5.4

هاي مطرح غزل معاصر،  غزل دفاع مقدس و جنگ است. نوع نگاه به مرگ  یکی از شاخه

آگاهانه در آن  مشتاقی عارفانه و  ي اعتقاد و مرگشود و سایهدر این وادي دگرگون می 

در اسالم    شود.شود؛ چیزي که در شعر قبل از انقالب کمتر اثري از آن دیده مینمایان می 

  )رک. .گرایانه در راه آرمانی پاک و مقدس، شهادت نام داردشدن آگاهانه و انتخابکشته

 ( 20:  1384نیري و خیراندیش،  

ان است. جنگ،  خود اندیشی راز بزرگ حماسه و عرف نگاه رضامند به مرگ و مرگ 

ي عرفان نیز در آمده است. این  یک حماسه است و در تعلیم دیدگاهی انقالبی،  به خرقه

.  نگاه که مولود حماسه و عرفان است در شعر شاعران انقالب یک محور اندیشگی است

،  نوع دیگري از مرگ به نام »شهادت«  57( با وقوع انقالب اسالمی  115:  1389)رک.کافی،  

خ ارزشرقم  از  پاسداري  و  حفظ  براي  مرگ  از  استقبال  درواقع،  »شهادت  و ورد.  ها 

( این دیدگاه،  در ادبیات معاصر و  69:  1396ناصرو و کوهنورد،  « )جباره.مقدسات است

اي داشته است: »نگاه به مرگ همچون نگاه به آثار شاعران و نویسندگان بازتاب گسترده

سال  ویژه در هشتشد و گسترش فرهنگ شهادت،  به زندگی،  با انقالب اسالمی دگرگون  

( این  78:  1394پور و همکاران،  «)حسام.ي شعر هم اثر گذاشتدفاع مقدس، بر حوزه

نگاه در قالب رباعی و غزل نمود بیشتري یافته است. در شعر و غزل مقاومت)رک.زرقانی،  

اشتیاق و دعوت  باوري و  (،  مرگ355-  337:  1390پورچافی، ؛ حسین 399- 396:  1394
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سلطان  شعرهاي  در  دژخیم شب،  با  ستیز  و  مرگ  و  به  میرزازاده  و  میرفطروس  و  پور 

نمادین مدنظر بوده است. شعر و غزل و رباعی  وضوح و با زبانی نیمهکدکنی بهشفیعی

نیز که بهطلب و شهادت مرگ  نوعی و تاحدودي وامدار شعر  طلب دوران دفاع مقدس 

ست،  در این موضوع برجسته است. در زیر، نگاه دو شاعر قبل و  ي پنجاه امقاومت دهه

 طلبی و شهادت)مرگ سرخ( بیان شده است:  ي مرگ بعد از انقالب در زمینه 
 گذرم ه می ـ ز موج و ماهی و گرداب، خست  ذرم ـگچو قایق از شب توفان، شکسته می 

 گذرم رسته می  خاکي از اربوتهــو خــچ  در امواج باد شنی رگـــ وي مـــه ســـب

 ( 35: 1347پور، )سلطان                      

 است فراتر ز بودن اي که  رز تازهـــ و مـک  هرجا که سر زدم همه در مرز بودن است

 کنرخ  ـطلب مرگ سکو عمر خضر؟ رو  

 

 ترین طرز بودن است... کاین شیوه جاودانه  

 ( 395:  1390پور،  )امین                      

( نوع نگرش و نگاه  73ج:  1390)نظري،    . »مرگ سرخ« را نظري نیز در غزلی آورده است 

عشق)عرفان(، حماسه،   »   ترکیب شده است: عنصر   از چند   انقالب   شعر   در   )شهادت( مرگ   به 

ماندگی  س اي که شاعر درآن حقارت و واپ نهایت آیینه  آفرینی و در سوگ،  سازندگی و حرکت 

ي ما  چنین انگاره و نگاهی در مجموع ادبیات گذشته  کند و تحلیل و تصویر می خویش را  

در برزخی از    ،  خوانیم هاي موفق در این زمینه را می سروده  همانند و بدیل ندارد. هنگامی که 

دواند و هیجانی گستاخ از پشت  اندوهی پنهانی در ما ریشه می   ؛ شویم می  شور و سوگ رها 

ترین نگاه به مرگ را تنها در ادبیات عصر انقالب  دلیل، عمیق همین به   ؛ آورد می  قلبمان سربر 

)سنگري،  . د کر  باید جستجو  نیست؛  160:  1377«  مرگ  از  و شکایتی  شکوه  دیگر  اینجا   )

اي هست، براي  و غزل رمانتیسم بود. اگر هم شکوه   40و    30هاي  که در شعر و غزل دهه چنان 

 نرفتن است: بازي نرسیدن یا همراه شهدا تا حد مرگ و جان ت به شهاد 

 همسایه با تصویري از خنجر نکردیم         ی خیال ناي اسماعیل خود را ــحت    

 (391: 1390پور،  )امین             
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اندیش و  آمیزد،  شعر مرگ در غزل دوران دفاع مقدس که عرفان و حماسه با تغزل درمی 

 شود: گونه شبیه می ي مولوي اندیش مشتاقانه نیز به شعر عرفانی قدیم و مرگ طلب  شهادت 

 که بندبند پیکرت ز هم گسسته است                             به شوق وصل آنچنان ز بند رستی   

 (  11: 1390)قزوه، 

 

 سازی با مرگ به دست خویش در غزل جوان. مضمون6.4

اندیشههاي مرگ از دیگر جلوه از  پیروي  هاي سیاه اندیشی شعر معاصر و غزل جوان، 

اشعار    دستهاي هشتاد و نود ازاینوار است. غزل جوان دهههاي فلسفیرمانتیکی و یأس

ها »گاه کلی است و در برخی موارد هم هاي این انتخاب ناپسند در غزل کم ندارد. دلیل

ي مرگ به دست خود در این مجال  یشینه ي پمطالعه  (298:  1389« )مرادي،  .عاشقانه است

گنجد؛ اما این نوع مرگ، در دروان باستان و قرون گذشته، ناشی از شرایط نظامی و  نمی

ي مسائل نظامی و حفظ جان، به مسائل اجتماعی  رفته از انگیزه داد و رفتهاضطراري رخ می

و عمدي، در  شناسی و هنر کشیده شد. مرگ خودخواسته  و سپس وادي فلسفه و روان

یهودیت و مسیحیت و اسالم مذموم و جزو گناهان کبیره است. این نوع مرگ)خودکشی  

نویسندگان پرکاري چون صادق هدایت و غزاله علیزاده(، در دنیاي کنونی متأثر از فضاي  

دهد. شعر و غزل جوان فارسی نیز زیر تأثیر فضاهاي فرهنگی و  روانی و روحی رخ می

 شود:  ز نوع مرگ به دست خویش می اجتماعی راوي مرگ ا

 یک تیرها را که جا زد         بهاسحله،  آینه،  لرزش دست،  یک

 گریه افتاد یادش به روزي که به دنیاي خود پشت پا زد 

 با نگاهی در این کوچه عاشق شد، همان که دلش خواست آخر شد 

 اش عکس را زد اي گل روي آیینهاي،  عکسی و شاخهنامه 

 هفت تیر خود را درآورد سه گلوله فقط سهم او بود ... بعد

 اش زد یک گلوله سمت خدا زد یک گلوله به آیینه

 (  72- 71:  1385ماشه را بار سوم چکاند و توي خون خودش دست و پا زد.)حسینی، 



 (43پياپی)  1399، بهار 1ی شماره  ،12 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان  ی مجله  ـــــــــــــــ  228

 

 فکر کن! محکم قدم بردار   مرگی آسمانیبه 

 (.  29ب:  1390به حلق آویز،  داري را که از دست تو خواهدرفت )نظري، 

سازي توجه دارند تا عمل بدین کار ناپسند. در بیت این قبیل اشعار بیشتر به مضمون

پردازي به سبک هندي را مدنظر داشته است و مضمون آن پایانی، شاعر رویکرد مضمون

 هیچ سنخیتی با طرز فکر شاعرش ندارد.

 

 گيری تيجه. ن 5

هاي فلسفی و ادبی معاصر،  غزل معاصر با نگاه به شعر قدیم و نیز با نگریستن به اندیشه  

حالت از  غزلترکیبی  است.  کرده  تجربه  را  متفاوت  اندک،   هاي  خیلی  معاصر  سرایان 

کنند و بیشتر نیز به توصیف هراسناک مرگ  بازگشت و مرگ را به شکل عارفانه مطرح می

گریزي(؛ گاه این نگاهِ  گهراسی و مر پردازند)مرگ پرداخته و کمتر به ستایش از آن می

گرایی مطلق به طرز سبک هندي دارد؛  ساخت زیباشناختی و مضمونآمیز نوعی ژرف مرگ

خورد. نوع دیگر از نگاه به میچشماین نوع نگاه در غزل فاضل نظري و منزوي بیشتر به

اس از مرگ« را به دنبال دارد. نگاه منزوي به مرگف برخاسته از  مرگ، »جبرگرایی« و »هر 

نوعی جبرگرایی است و این همان است که شاملو در شعر به »تقدیر مصنوع« یاد کرده  

است. منزوي راه برخورد و مقابله با مرگ و راه فراموشی هراس مرگ را در »عشق« و  

ین نوع نگاه، حتی شرنگ تلخ مرگ  گرایانه(. در انگري واقعداند)مرگورزي« می»عشق

 نیز براي شاعر شیرین خواهدشد. 

معاصر  درمجموع، موضوع مرگ و مضمون مرگ خواهی و توصیف مرگ در غزل 

ي غرب« و »نهضت  که به ادبیات عارفانه نزدیک باشد، از »شعر نو« و »فلسفه بیشتر از این

هی و ناامیدي بر شعر فارسی  ي سی و چهل نوعی سیارمانتیسم« الگو گرفته است. در دهه

طلبی در جنگ از  ي پنجاه و شصت،  موضوع شهادتسایه انداخته است؛ اما در شعر دهه

بهمشتاقی حماسی باوري و مرگ مرگ برخودار شد. غزل دفاع مقدس،  به  عارفانه  نوعی 

شود. اینجا دیگر هراس  می  مشتاقی مولويشود و شبیه شعر مرگمشتاقی نزدیک میمرگ 
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مرگ و وصف تلخی و اندوه آن نیست؛ بلکه شاعر،  شوق پرواز و وصال از راه شهادت    از

نرسیدن و »حلق اسماعیل خود را با  شهادتاي هست،  فقط نگرانی از بهدارد و اگر گله 

 نکردن« است.  خنجر همسایه 

غزل  مضموندر  نیز  مرگ  هایی  و شوق  است  مدنظر  هندي،  سبک  طرز  به  اندیشی 

طلبی  ي مرگاي در زمینهي زیستهتجربهکه شاعرِ جوان هیچ است؛ درصورتیتوصیف شده  

کوري و نیهلیسم و... در هاي بوفو مردن ندارد. زیر تأثیر شرایط زمانه و رواج اندیشه

 ي خودکشی در غزل جوان هستیم.اي شاهد رواج اندیشه برهه

 

 نابع م

 تهران: مولی. ي محمد خواجوي،  (. ترجمه1384. )قرآن حکیم

 (. سیاه مشق. تهران: کارنامه.  1388ابتهاج، هوشنگ.)

اهلل اسداللهی  و  (. »مرگ 1391شکر.) تجرق،  آگاهی در مکاتب وجودشناختی)هایدگر، سارتر 

به کوشش علی عباسی، تهران:    تخیل و مرگ در ادبیات و هنر)مجموعه مقاالت(، کامو(«.  

 سخن.  

 . تهران: مروارید.  مجموعه کامل اشعار(. 1390پور. قیصر.)امین

ي  ، شمارهادبیات داستانی.  هاي ادبیات«»حیات مرگ در شریان(.  1383.)روز، بهرامانجم

 . 55-54صص،  80

 . تهران: ثالث.  این بانگ دالویز: بررسی زندگی و شعر فریدون توللی (.  1383باباچاهی، علی.) 

ي اسدي  نامهگرشاسب اندیشی در  (. »فرجام1389محمد.)براتی، محمود؛ محمودي،  علی 

 . 195- 169، صص  21ي ، شمارهپژوهش دینیطوسی«. 

 تهران: کتاب زمان. طال در مس.(. 1358براهنی، رضا.)

 تهران: زمستان: چشم و چراغ.    سفر در مه )تاملی در شعر شاملو(. (.  1374پورنامداریان، تقی.) 

 ي زیبا. تهران: چاپخانه  و انتشارات کانون تربیت: شیراز. رها(. 1346توللی، فریدون.)
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ي کبود: منتخب رها،  نافه،  پویه،  شگرف،  بازگشت و شعله (.  1376.)ــــــــــــــ
 . تهران: سخن. هاي توللیتازه

رقیه.)جباره کوهنورد،  عظیم؛  مرگ 1396ناصرو،  و  »مرگ  شفیعی(.  شعر  در  -اندیشی 

 .  86- 67 صص، 2  ي، شماره9 يدورهدب(، شعرپژوهی)بوستان ادکنی«.  ک

 . تهران: مرکز. سیر رمانتیسم در اروپا(.  1378جزي، مسعود.)جعفري

زمانه (.  1385سیاوش.)  حجازي،  و  و  زمینه  زندگی  در  جستاري  پدیدارشناسی،  ي 
 . تهران: ققنوس. هاي هوسرل و هایدگراندیشه

ثالث، شاملو و  مرگ و مرگ اندیشی در اشعار اخوان (. » 1394همکاران.) پور، سعید و  حسام 

 .   96- 77ص  ص   ،  24  ي ،  شماره 13  ي دوره ،   ي ادب غنایی پژوهشنامه «.  فروغ فرخزاد 

علی.)حسین فارسیجریان(.  1390پورچافی،  معاصر  شعري  کودتا  ،   هاي  تا    1332از 

 تهران: امیرکبیر. . 1357انقالب  

 نگاه. . بوشهر: نیمبه دیوار دل نبند(. 1385حسینی، محمدکاظم.)

ي تناقض(،  تخیل و مرگ در ادبیات و  با مرگ زیستن)تجربه(.  1391حکمت، نصراهلل.)

 کوشش علی عباسی. تهران: سخن.   . بههنر

نسرین علیرضا.)  ؛خطاط،  باروک«»جلوه  (.1385شوهانی،  مکتب  از  هاي  هشپژو  .هایی 

 . 64-49صص،  3ي  رهشما  ، هاي خارجیزبان

. تصحیح محمدعلی فروغی و قاسم  رباعیات خیام(.  1371ابراهیم.)نیشابوري،  عمربنخیام

 غنی. تهران: اساطیر.  

محمد الروحانی(.  1378زکریا.)ابنرازي،  الطب  للکتاب  التحلیلیه  اهتمام  الدراسات  به   .

 دانشگاه مک گیل.   -ي مطالعات اسالمی دانشگاه تهرانمهدي محقق،  مؤسسه

هاي رهایی از آن در ادبیات فلسفی جهان«. اندیشی و راه(. »مرگ1391رجبی،  ابوالفضل.)

 .  24 -2،  صص  11ي ،  شماره 4،  دانشگاه آزاد اسالمی اراک،  سال  ادبیهاي  اندیشه

شناسی شعر ایران در  جریان،   ایرانانداز شعر معاصر  چشم(.  1394زرقانی، سیدمهدي.)

 . تهران: ثالث. قرن بیستم

http://jba.shirazu.ac.ir/issue_706_708_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+9%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+2+-+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C+32%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1396%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+67-86.html
http://jba.shirazu.ac.ir/issue_706_708_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+9%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+2+-+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C+32%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1396%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+67-86.html
http://jllr.usb.ac.ir/issue_341_342_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+13%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+24%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+%D9%88+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1394%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+77-96%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+9-282.html
http://jllr.usb.ac.ir/issue_341_342_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+13%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+24%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+%D9%88+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1394%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+77-96%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+9-282.html
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 . تهران: جاویدان. دروغ شعر بی نقابشعر بی(. 1382کوب، عبدالحسین.)زرین

 ي طهوري.. تهران: کتابخانههشت کتاب(. 1373سپهري، سهراب.)

 تهران: موج.  صداي میرا.(. 1347پور، سعید.)سلطان

ابومجد   الحقیقه(.  1374آدم.)مجدودابنسنایی،  تحشیه حدیقه  و  تصحیح  محمدتقی  .  ي 

 ي طهوري. رضوي،  تهران: کتابخانه مدرس

ي  کنگره   اندیشی در ادبیات گذشته،  معاصر،  انقالب«.(. »مرگ1377سنگري،  محمدرضا.)
 .  165-144، صص خمینی)س( و انقالب اسالمی بر ادبیات معاصربررسی تأثیر امام

 تهران: نگاه.  اشعار.مجموعه (. 1387شاملو، احمد.)

هاي تحول شعر  با چراغ و آینه،  در جستجوي ریشه(. 1392کدکنی،  محمدرضا.)شفیعی

 . تهران: سخن.  معاصر ایران

محمد.) غرب«.  1384صنعتی،  در  مرگ  تفکر  در  »سیري  مارهارغنون(.  .  27و    26ي  ، 

 .  64  -1صص

به کوشش مهدي نورمحمدي.    نشده(.دیوان )به همراه اشعار چاپ(.  1389عارف قزوینی.)

 تهران: سخن.  

زهرا.) حسینی،  احد؛  قراملکی،  مرگ  1390فرامرز  به  مولوي  و  طبیب  رازي  »نگاه   .)

   .100  -77،  صص  5  -3ي ي جدید، شماره دورهرسی،  . ادب فاهراسی«
 . تهران: مرکز. آشنایی با صادق هدایت(. 1373فرزانه، مصطفی.)

  »تصویر مرگ و زندگی در شعر معاصر ایران«.   (.1392فروغی، حسن؛ رضایی،  مهناز.)
 . 170-159،  صص2ي ،  شماره 18ي دورهپژوهش ادبیات معاصر جهان،   

هاي زبان و ادبیات  پژوهش  (. »سه نگاه به مرگ در ادبیات فارسی«. 1387).  فالح، مرتضی
 .  254-223، صص11ي  شمارهفارسی،   

 ي مهر.  . تهران: سورهشعراز نخلستان تا خیابان. مجموعه(. 1390رضا.)قزوه، علی

بنیاد حفظ آثار و نشر  اسالمیشناخت ادبیات انقالب  (.  1389کافی، غالمرضا.) . تهران: 

 هاي دفاع مقدس. ارزش
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الیزابت.) راس،  مردن(.  1379کوبلر  و  مرگ  )پیرامون  راه  ترجمهپایان  علی (.  اصغر  ي 

 بهرامی،  تهران: رشد. 

 ، تهران: مرکز. 1جتاریخ تحلیلی شعر نو. (. 1390لنگرودي، شمس.)

هاي پس  شاعران جوان استان فارس در سال شناسی غزل  جریان (.  1389مرادي، محمد.)
 شناسی. . شیراز: بنیاد فارس از جنگ

 . تهران: مرکز.  انسان و مرگ(. 1379معتمدي،  غالمحسین.)

 مجموعه غزل. تهران: پاژنگ.  با عشق در حوالی فاجعه:( 1371منزوي، حسین. )

 تهران: آفرینش. غزل.از شوکران و شکر: مجموعه(. 1387.)ــــــــــــــ

 . به کوشش محمد فتحی، تهران: نگاه. اشعار منزويمجموعه(. 1389)ـــــــــــــــ 

جاللمولوي تبریزي(.  1381محمد.)الدین،  شمس  مقدمهکلیات  با  عبدالحسین  .  ي 

 کوب، تهران: صداي معاصر.زرین

واژگان  (. مثنوي. به تصحیح نیکلسون. مقدمه و شرح  1386.)_______________

 گستر.  دشوار و عبارات عربی از محمدرضا برزگر خالقی، تهران: نشر سایه

 . مرکزتهران: سیدهادي حائري،  به کوشش   ي میالد.سده(. 1373.)میرزاده عشقی

.  گزینه اشعار نو و غزل میرزایی:  شوم که بیاییدیروز می(.  1387میرزایی، محمدسعید.)

 تهران: تکا. 

 . تهران: روزگار نو.  انگاري و شعر معاصرنیست(. 1393میرشکاک، یوسفعلی.)

 طباطبایی.  . تهران: دانشگاه عالمه انسان کامل از دیگاه مکاتب(. 1371نصري، عبداهلل.)

 ي مهر.، تهران: سورهغزل هاي امپراتور: مجموعهگریه الف(. 1390نظري، فاضل.)

 ي مهر. تهران: سوره ها.آنب(. 1390.)__________

 ي مهر.  . تهران: سورهاقلیتج(. 1390.) __________

 . 27- 19،  صص 97-96ي  شماره آرش.(. »چهار نگاه به مرگ«. 1385نفیسی، مجید.)

 قم: مشهور.  ، ،مترجم محمددشتی حسین بن الرضی،محمد شریف (.گردآورنده  1379.) نهج البالغه 
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(. »شهید و شهادت در عرفان اسالمی«.  1384نیري، محمدیوسف؛ خیراندیش،سیدمهدي.)

،   42، پیاپی  1ي  ،  شماره22ي  ، دورهانسانی دانشگاه شیراز  اجتماعی و  علوم  يمجله

  .32- 19فارسی. صصي زبان و ادبیات  نامه ویژه

 . تهران: رز.  دیروز خط فاصله(. 1350نیستانی، منوچهر.)

نه(.مجموعه(.  1393.)_________ دستم  در  سجادي،     اشعار)دست  صالح  اهتمام  به 

 اصالحات و اضافات: تیرنگ نیستانی،  تهران: نگاه. 

ي  پژوهشنامه   .و«سیماي مرگ در شعر فردوسی و ناصر خسر(. »1390وجدانی، فریده.)

 . 196-175،  صص 16ي دانشگاه سیستان و بلوچستان. شماره ی،یادبیات غنا

(. »بوطیقاي مرگ در شعر سنایی و خیام«.  1385یاحقی،  محمدجعفر؛ براتی،  محمدرضا.)

 . 50- 25،  صص21ي شماره   ي انجمننامه 

 تهران: علمی.. ي روشن: دیداري با شاعرانچشمه(.  1370). یوسفی، غالمحسین
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